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1мплементащя концепцп “великих даиих” у державиу статистику
Стаття присеячена досл1дженню розеитку концепцп “великих даних ” в ceimi
та и впливу на трансформацгю статистичного моделювання економгчних процеае.
Наголошено на важливостг гмплементаци “великих даних” у систему державног
статистики Украгни, що дастъ можливгстъ корегування економгчног полт ики у
eidnoeidnocmi 3i змтами тституцшного середовища.
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Постановка проблеми. 1мплементащя концепцп “великих даних” (або мегаданих) у державнш статистищ може бути основою ретельно! д1агностики трансформацш,
яю вщбуваються в сконо\пщ Укра’ши т д впливом глобалпацп. Саме таи д а т надають
можливють сформувати шетитуцшне середовище, сприятливе для сконо\пчних змш i
подальшого розвитку. Вони визначають напрямок коригувань шстшущйного серед
овища при розробленш сощально!, сконо\пч но!. демограф1чно1 пол iтик и та шших
важливих компонентов господарського розвитку. KpiM того, використання мегаданих
шдкреслюе значупцеть нових технолопй, ям дозволяють перевести статистику на
кардинально новий р1вень у в1дпов1дност1 з поточним технолопчним укладом.
Разом i3 достатньою кшыастю прикладав уетшного використання “великих даних”
icHye проблема розроблення мехашзму 1мплементащ11х у систему державно! статис
тики, а також охоплення “великими даними” тако! важливо! сфери як шетитущйне
середовище. Тому впровадження нових шдикатор1в за до помогаю “великих даних” е
важливою науковою проблематикою.
Аиалп останн1х дослщжень та публж ацш . На думку О. О. Васечко, “вико
ристання великих даних у статистичних щлях е одночасно i дуже перспективним, i
револющйним з погляду на оргашзащю виробничого процесу та мстодолопю). Дуже
привабливим моментом е те, що, на в1дм1ну в1д традищйних статистичних даних,
мегадаш можуть бути швидким барометром сустльних настро!в та благополуччя.
Але водночас вони мають суттевий недол1к - складшсть управл1ння !нформащйним
потоком, осшльки даш е неструктурованими або погано структурованими (не мають
заздалепдь визначено! релящйно! модел1 опису) та надходять в онлайн рсжи\п (пот1к
даних)’’ [1,с. 5].
О.
JI. Сршова та Т. В. Томашевська шдкреслюють, що “бшыпою м1рою ефект
Big Data залежатиме в1д ефективност! управл1ння i використання pecypciB. Кра!ни з
великими шдприемствами, глобальними зв’язками, з розвинутою 1нфраструктурою
1нформацшно-комушкащйних технолопй зможуть отримати значно бшыпу вигоду,
шж ii, що в цьому вщетають. Таким чином, наслщки вщ використання великих даних
будуть бшьш в1дчутними в Швшчшй Сврош, водночас у бшыпосп краш ново! Свропи
i ГПвдснно! Свропи результат буде значно меншим. В Укра!ш застосування великих
даних лише на слуху у вузьких профссшних колах 1Т-1ндустр1!” [2, с. 34].
Ми погоджуемось i3 результатами наукового пошуку згаданих автор iв та продовжуемо досл1джувати шляхи !мплементацп KOHuennii “великих даних” у державну
статистику. KpiM того, враховуючи все бшыпий iнтерес економ1ст1в до шетитупв
як детерм1нант економ1ч но го розвитку та важливють “великих даних” у розу\пнш
формальних i неформальних 1нститут1в. нами запропоновано таку категорио як “iHститущйна статистика” - галузь оф1щйно! статистики, яка досл1джув “правила гри”.
Метою досл1дження е розроблення шлях1в 1мплементащ! “великих даних” у
державну статистику.
© О. В. Журавльов, 2017
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Викладення основного \iai epia. iy дослщження. Проблема !мплементащ! ‘ве
ликих даних” до системи державно! статистики обговорюеться на глобальному piem.
Найбшып значупц конфсрснцп. проведет остантм часом, вщображають визнання
необх1дност1 вироблення спшьних тдход1в до розгляду проблем "великих даних”:
- 1 Mi’/кнародна конференщя з використання "великих даних” державною статис
тикою, м. П ейн (КНР), 28-30 жовтня 2014 р.;
- IIГлобальна \пжнародна конференщя з використання "великих даних” держав
ною статистикою, м. Абу-Даб1 (ОАЕ), 20-22 жовтня 2015 р.;
- III Глобальна \пжнародна конференщя з використання "великих даних” у державнш статистищ, м. Дублш (1рлащця), з 30 серпня по 1 вересня 2016 р.
Стратепчну щннють "великих даних” для державно! статистики визначають за
такими критер1ями:
- великий обсяг даних може сприяти отриманню бшып детальних ведомостей за
конкретними напрямами статистики;
- висока швидкють зм1ни шформаци сприяе збшыпенню частота статистичних
ощнок;
- р1зноматттсть "великих даних” може вщкрити можливост! для виробництва статистики в нових галузях (наприклад, дистанцшне зондування та географ1чт
шформацшш системи), отримання шформаци про не спостер1гаеться офщшною
статистикою сферах;
- рпнорщшсть походження "великих даних” може сприяти багатоаспектност!
ви\прювання. а в1дгак тдвшценню над1йност1 статистичних ощнок;
- "велша д а т ” е важливою складовою формування !нстигущйно! статистики.
О. Васечко тдкреслюе, що "сучасними джерелами мегаданих е: адм1тстративт
д а т (електронт медичш карта, карта сощального страхування); д а т ф1нансового
сектору (баншвсыа, страхов!); торговельш та операщйш даш (операщ! з баншвськими
картками \пж двома суб'ектами); реестращйш даш датчшав (супутников! зображення,
дорожш, кл!матичш); даш вщстеження (з мобшьних телефошв, глобально! нав!гащйно!
системи - GPS); даш повед!нки (запити в онлайнових пошукових системах з метою
отримання шформаци щодо продукт1в, послуг); ощночш даш (вщгуки та коментар!
щодо послуг на сайтах компашй та у сощальних мережах)’' [1; С. 7].
В умовах проникнення 1нтернету в жигтя людей формування "великих даних е
необхщною вимогою часу. На рис. 1 представлено динамшу зростання користувач!в
1нтернету в Укра!ш i Шдерландах. Нами наведено приклад використання даних про
користувач1в i про оч1кувану тривал!сть життя. Саме поеднання таких нетрадищйних
чиннишв формуе уяву про !нституцшне середовище - наскшьки доступним е 1нтернет, чи використовують користувач! !нформащю про способи змщнення здоров’я та
профшактики захворювань тощо.

вач11Бгтернет в

Корнету
УкраГнк %

Корист\твач11нтернет в
Нщерландах. %
Очшувана трЕтал1сть
життя в Украшу %
Очшувана трЕтал1сть
життя в Нщерландах, %

Рис. 1. Динамжакористувач!в 1нтернету i ipinui.iocii життя
в УкраТш i Нщерландах
Джерело: [5]
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У вересш 2013 року 49,8% дорослого населения Укра1ни користувалися 1нтернетом. Таким чином, зростання числа користувач1в тривае навггь бшыпими темпами,
шж прогнозувалося. Темп приросту протягом лютого 2012 - жовтня 2013 роив склав
16%, що трохи поступаеться рекордному стрибку в 34% у перюд з березня 2011 по
лютий 2012 року [3].
Разом i3 тим варто зауважити, що в ЬПдсрландах частка Iнтернет-корист\ вачiв
становигь майже 95% населения [3].
Саме це ставить задачу виявлення залежностт м1ж оч1куваною тривалютю життя
та доступу до 1нтернету , адже глобальна мережа - це екзабайти шформаци, яш подвоюються кожш 2-3 роки. Саме доступ до цих знань може змшювати життя людини
як з позищ! шдтримання стану здоров'я, так i з позицп Mirpau.il. доступу до вакансий,
консультацш лшар1в онлайн тощо.
Особливе \iicnc у "великих даних” займае концепщя вщкритих даних, яка ввдображае вдею про те, що певш даш повинш бути вшьно доступш для машинного вико
ристання i подальшого передруку без обмежень авторського права, патент! в та шших
мехашзм1в контролю (рис. 2).

Рис. 2. Велик! дан! та офщшна статистика
Джерело: розробка автора

Звшьнити даш в1д обмежень авторського права можна за допомогою вшьних
лщензш, таких як л1ценз1й Creative Commons. Якщо який-небудь Ha6ip даних не е
сусшльним надбанням, або не пов'язаний л1ценз1ею, що дае права на вшьне повторне
використання, такий Ha6ip даних не вважаеться в1дкритим, навггь якщо вш викладений
в машинному вигл яд i в 1нтернет1.
Важливе M i c u e в анал1з1 даних займае теоретична деф ш щ я "тр1ади даних”. В
англшсысш MOBi icHye тр1ада сл1в - data, analytics & insights (даш, аналтпса та розумшня). Оскшьки з першими двома терм1нами при переклад! на украшську не виникае
питань, то для терм1на "insights” ел и надати додаткове визначення.
Insights - це "додана вартють” у даних, отримана за допомогою анал1тики.
Проникшсть, отримана за допомогою аналггики, е неймов1рно потужною i може використовуватися для р1зномаштних щлей - в1д вивчення перспектив для бпнссу до
фундаментальних досл1джень в багатьох галузях знань. Зв'язок \пж даними 1нститущйно! статики та економ1чно! пол1тики представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Блок-схема взаемодп ком поненте державноТ статистики,
iiiciii iyniiiiioi o середовища i економ!чноТ полппкп
Джерело: розробка автора

Робота з "великими даними - це, в першу черту, д1евий шструмент ефективного
перерозподшу pecypcie. Той шструмент, що дозволить отримати швидш та ефективш
"перемоги” тут i зараз. Це та аналтпса, що сприятиме абсолютно шшш культур! полггикотворення - коли полггика формуеться на o c h o b I фактов, а не теоретичних Mipкувань. Доступ до вщкритих даних та широке використання аналпу даних покращить
процес прийнятгя рппень в публ1чному ceicropi, в тому числ1 в питаниях законодавства
та державного управлшня на нащональному та мюцевому р1внях.
Застосування "великих даних” у державнш статистищ пов'язано з виршенням
проблем забезпечення конфиснщйностк фшансування вщповщних роб1т, а також
наявносто фах1вщв для ведения великих даних i аналггики.
Реальна щннють "великих даних” та 1х аналггики полягае в 1х здатностт надавати
щкав1 аде!. Можна мати багато точок даних, але працювати з ними таким чином, щоб
щ даш могли надавати щнну шформащю.
Прикладом використання концепци вщкритих даних в Укра1ш е портал в1дкритих
даних, який затверджено Кабшетом MimcTpie Украши (рис. 4).
DATA.GOV.UA

НОВИНИ НАБОРЫДАНИХ КАТАЛОГ Д0ДАТК1В РОЗПОРЯДНИКИ РОЗРОБНИКАМ ЗВОРОТМ1ЙЗВ
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Рис. 4. Портал вщкритих даних У краш и http://data.gov.ua/
Кабшет MimcTpiB Укра1ни ухвалив постанову вщ 30 листопада 2016 р. № 867
"Дсяю питания оприлюднення публ1чно! шформаци у форм1 вщкритих даних”, якою
затверджено Порядок ведения Единого державного веб-порталу в1дкритих даних.
Цшями створення i використання порталу вщкритих даних е:
надання на единому шформацшному pecypci найбшып повних п е р е л т в i
вщомостей про набори вщкритих даних, що публ1куються органами державно! влади
та органами мюцевого самоврядування;
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- створення шформащ иного майданчика доя взаемодп з широкою громадсыастю
з питань формування, публшащ! та використання вщкритих державних даних, включаючи тематичне шформування та отримання зворотного зв’язку щодо !х якостт та
затрсбуваностк
- формування i реал1защя едино! технолопчно! полггики в c(|icpi вщкритих дер
жавних даних.
Порядок ведения Сдиного державного веб-порталу вщкритих даних визначае
основш понятгя та мехашзм ведения Сдиного державного веб-порталу в1дкритих даних
з метою забезпечення доступу до публ1чно! шформаци у фор\п вщкритих даних та
взаемодп з користувачами щодо вщкритих даних. Вш також забезпечуе нормативноправове врегулювання питань функщональних можливостей, обов’язки держателя та
адмшютратора порталу, процедуру реестращ! розпорядника шформащ!, розмщення
прикладно! програми тощо.
“Велша даш” характеризуються такими ознаками як великий обсяг шформаци.
висока швидисть змши шформаци, рпномаштшсть i р1знорщнють даних.
У сучасному с в т вщкрип даш е не лише шструментом шдвшцення прозоростт
та ефективностт роботи оргашв державно! влади, а й потужним джерелом доя стимулювання розвитку економ1ки краши. На жаль, бшышсть украшських урядових топмснсджср1в на сьогодш ще не повшстю уявляють потенщал та можливостт вщкритих
даних саме в сконо\пчному аспект!. Експерти Програми EGAP шдготували черговий
матер1ал щодо впливу вщкритих даних на економшу СС. Спод1ваемось, що цей матер1ал стане у нагод1 для посилення пол1тично! вол1 та громадсько! активности в Укра!ш
для подальшого розкригтя даних.
У 2015 р. в СС було проведено одне з найбшып потужних досл1джень ощнки
впливу та потенщалу вщкритих даних щодо розвитку сконо\пки краш та Сврозони в
щлому. Як результат було розраховано основш показники зростання ринку вщкритих
даних. Зокрема, визначено роз\пр прямого (direct market size) та непрямого риншв
вщкритих даних (indirect market size), яш разом формують загальний ринок вщкритих
даних (total market). Прогнозований розм1р прямого ринку вщкритих даних краш Свро
зони на 2016 р. складе 55,3 млрд евро. У перюд з 2016 по 2020 piK очп<уеться зрос
тання цього ринку на 36,9% до 75,7 млрд евро. Загальна ринкова варттсть в1дкритих
даних ощнюеться в 193-209 млрд евро для 2016 р. та 265-286 млрд евро до 2020 р., з
поправками на шфлящю [2].
Вплив використання вщкритих даних у po3pi3i секторiв економ1ки виглядае та
ким чином. За ощнками експерттв, найбшыпу вигоду в1д розвитку в1дкритих даних
(22 млрд евро у 2020 р.) отримае саме державний сектор. Це шдтверджуе, що державний
сектор е основним користувачем сво!х власних даних. Для таких сектор1в як сшьське
господарство, мистецгво i розваги очп<уваш переваги е значно меншими i становлять
379 млн евро для кожного. Вщкрип даш у цих секторах мають значний потенщал.
проте знадобиться час, щоб його розкрити.
Що стосуеться ринку пращ, то визначаеться кшыасть робочих мюць, яш будуть
безпосередньо пов’язаш з повторним використанням в1дкритих даних у приватному
ceKTopi кра!н СС. Через це не враховувались сшвроб1тники, що працюють у статис
тичних та шших урядових оргашзащях. Зпдно з прогнозами, максимальна кшыасть
робочих мюць, безпосередньо пов’язанихз вщкритими даними, у 2016 р. становитиме
75000. До 2020 р. цей показник мае зрости до 100000, тобто на 32% (7,3% на pi к) [4].
Органи державного управлшня прагнуть точшше ощнити економто витрат, яку
вони можуть отримати вщ в1дкритих даних. Економпо можна розрахувати на шдстав1
прогнозованого ВВП кра!н Сврозони до 2020 р. Сукупна економ1я для кра!н СС у
2020 прогнозуеться на piBtri 1,7 млрд евро. Ефектившсть е важливим фактором як для
державного, так i для приватного сектору у Bcix галузях. Пщвшцення ефективностт
спрямовано на пол1пшення розподшу pecypcie у такий cnoci6, щоб \пш\пзувати видатки та гадвшцити результата, використовуючи при цьому одну i ту ж саму кшыасть
pecypcie. Для розрахунку ефективностт використовувались три ключов1 шдикатори:
збереження життя, збереження часу та користь для навколишнього середовшца в1д
використання в1дкритих даних [5].
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"В елит даш” не лише здшснюють револющю в маркетингу i продажах, вони
мають значний потенщал використання i в публ1чному ceKTopi: вщ м1стопланування
до координацп год час надзвичайних ситуащй, вщ забезпечення лопстики л т в у за
кладах охорони здоров'я до розсл1дувально! журналютики та прогжшв результатов
вибор1в. Якщо ми маемо до них доступ, можемо користуватись та дшитись ними - це
вже вщкриго даш.
"Велша даш” можуть використовуватись не лише в систем! державно! статистики
Украши, а й вггчизняними шдприемствами.
Прикладом ефективного використання "великих даних” у 6i3Heci е компашя Dunkin
Donuts. Разом i3 касовими чеками компашя отримуе даш про найбшьш популярш пропозищ! у покупщв, яш потом обробляються. Такий пщхщ дозволив компани збшыггити
прибуток i оборотшсть TOBapie на склада. Поштовх для !мплементащ! "великих даних”
надало намагання кер!вництва компаш! побачити, чим задоволеш чи незадоволеш
юпенти. Виявивши, що найбшыпе оч!кування клиентов - це швидюсть обслуговування,
компания вир!шила зам!нити стандартну систему лояльносто (купони чи карта постойних
клиентов) на новий додаток для смартфону.
Через можливють анал!зувати таку !нформащю компашя може вир!шувати, чи
достатньо пращвник!в на мюцях, чи вистачае продукц!! в часи гак, робити акц!йш
пропозищ! бшьш !ндив!дуальними тощо. Таким чином, використовуючи "велию даш”,
компашя може прогнозувати поведшку споживач!в i розробляти стратепю розвитку
на основ! !х анал!зу.
Можливосто використання "великих даних” в р!зних секторах економ!ки пред
ставлено на рис. 5.

Рис. 5. М ожливосп використання “великих даних”
у piiinix секторах економ!ки
Джерело: розроблено i побудовано автором

В енергетищ використання "великих даних” забезпечуе шдвищення точносто
розпод!лу потужностей генератор!в. У прничодобувшй i нафтово! промисловосто ефектившсть розроблення родовшца, в!дстеження граф!ку каштального ремонту та
стану обладнання, прогнозування попиту на продукщю i щни.
Для правоохоронних оргашв "великими даними” е шформащя системи ALPR
(автоматичне розгазнавання номерних знашв), карта злочинносто тощо.
В систем! охорони здоров'я "великими даними” е шформащя про:
схильшсть до захворювань за анал!зом кров! пащентов i донор!в;
зниження витрат держави i шдвшцення ефектившсть л!кування;
- боротьбу i3 захворюваннями i мошториш зростання ешдемш;
потенщйно можлив! ешдемп.
На думку фах!вщв компаш! Делойт [6], "велиш даш” - це "паливо” для сучасного б!знесу, i людство створюе даш з вражаючою швидкютю. Кожш 2 дш у с в т
виробляеться такий обсяг нових даних, який було вироблено з початку цившзащ! до
2003 року.
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ш лем ен тащ я концепцп

“в е л и к и х д а н и х ”

у д е р ж а в н у с тати с ти ку

Цшком зрозумшо, що оргашзаци прагнуть розкриги потенщал "великих даних”.
Результатом анал1зу «великих даних» е прискорення темшв шновацш i руйнування
традищйних б1знес-моделей.
Головш проблеми збер1гання великих обсяпв даних:
- безпека обчислення в розподшених програмних системах;
- безпека нерелящйних баз даних;
- безпечне збер1гання даних;
- перев1рка достхдарностц
- мониторинг безпеки в рсжи\п реального часу;
- шифрування управлшня доступом i забезпечення безпеки з'еднань;
- частковий контроль доступу;
- походження даних.
В Укра1ш концепщя "великих даних” може впроваджуватися через:
- використання сенсор1в GPS для досл1дження потошв транспорту;
- використання гсолокацп мобшьних телефошв;
- використання вщкритих даних сощальних мереж;
Одшею з проблем доя вчених-статистшав е методолопчне забезпечення "великих
даних” (рис. 6).
Статистичш
спостереження/анкегування

-----------------77---------------

Теорш семплування

Статистичш даш з державних
джерел шформаци

Наукастинг короткостроковий
достов1рний прогноз

с

Велии д а т

Рис. 6. Методолопчне забезпечення “великих даних”
у ;icp>K'aisniii ciaiiicn iiii
Джерело: [7]

Проте збирання 1нформащ! для формування "великих даних” та включения 1х
у процес статистичного виробництва не е легким завданням. Наприклад, даш про
траф1к складаються з ви\пр1в 1нтенсивност1 траф1ку. Кожен цикл шдраховуе шлыасть
автомобшв на хвилину, яш проходять у певному мющ, а також вим1рюе швидюсть
i довжину. Т аи даш становлять штерес доя руху i транспортно! статистики, а також
для шших економ1чних явшц, пов'язаних i3 транспортом.
Для Укра’ши такий шдхщ е критично важливим - транспортна стратепя Киева та
найбшыпих мют кра!ни мае розроблятися саме на шдстав1 даних про транспортш по
токи. При цьому даш з камер вщстеження 1нтенсивност1 руху маються передаватися
до окремо! структури в Державшй служб1 статистики - нащонально! бази даних щодо
транспорту.
Висновки i подалыш досл!дження. Проанал1зовано концепщ! “великих даних” i
в1дкритих даних, показано проблеми 1мплсмснтацп "великих даних” у державшй статистищ. Представлено шляхи 1мплсмснтацп "великих даних” у державну статистику
У краш и через активне використання технолопчних можливостей мобшьних оператор1в, нав1гащйних систем, камер спостереження, сощальних мереж тощо. Показано
можливост! використання "великих даних” в р1зних секторах скономпш. на також на
р1вш компашй. Наголошено на проблемах збер1гання великих обсяг1в даних.
Проведене дослщжсння доводить, що "велша даш” е величезним ресурсом, який
слщ використовувати в Укра1ш у B c i x секторах скономпш.
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Имплементация концепции «больших данных»
в государственную статистику
Статья посвящена исследованию развития концепции «больших данных» в мире
и ее влияния на трансформацию статистического моделирования экономических
процессов. Подчеркнута важность имплементации «больших данных» в систему
государственной статистики, что даст возможность корректирования экономи
ческой политики в соответствии с изменениями институциональной среды.
Ключевые слова: «большие данные», государственная статистика, институ
циональная среда, открытые данные, Интернет, информация.
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Implementing the “Big Data” Concept
in Official Statistics
Big data is a huge resource that needs to he used at all levels o f economic planning.
The article is devoted to the study o f the development o f the concept o f “Big Data ” in the
world and its impact on the transformation o f statistical simulation o f economic processes.
Statistics at the current stage should take into account the complex system o f
international economic relations, which functions in the conditions o f globalization and
brings new forms o f economic development in small open economies. Statistical science
should take into account such phenomena as gig-economy, common economy, institutional
factors, etc.
The concept o f “Big Data ” and open data are analyzed, problems o f implementation o f
“Big Data ” in the official statistics are shown. The ways o f implementation o f “Big Data ” in
the official statistics o f Ukraine through active use o f technological opportunities o f mobile
operators, navigation systems, surveillance cameras, social networks, etc. are presented.
The possibilities o f using “Big Data ” in different sectors o f the economy, also on the level
o f companies are shown. The problems o f storage o f large volumes o f data are highlighted.
The study shows that “Big Data ” is a huge resource that should be used across the
Ukrainian economy.
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1МПЛЕМЕНТАЦ1Я КОНЦЕПЦП “ВЕЛИКИХ ДАНИХ” У ДЕРЖАВНУ СТАТИСТИКУ

Keywords: “Big Data”, official statistics, institutional environment, open data, Internet,
information.
Посилання на статтю:
Журавльов О. В. 1мплементащя концепцп “великих даних” у державну статисти
ку // Науковий вюник Нащонально! академп статистики, облп<\ та аудиту: зб. наук,
пр. 2017. №3. С.7-15.

НАУКОВИЙ ВЮНИК НАЦЮНАЛЬНОТ АКАДЕММ
СТАТИСТИКИ, ОБЛ1КУ ТА АУДИТУ, 2017, № 3

15

